
कृष्ण 

हा कृष्ण आह ेतरी कोण? 

 
कृष्ण हे महाभारतातील सर्ाात रोमाांचक आणण रहस्यपूणा व्यणिमत्र् आहे. जगभरातील णर्णर्ध प्रकारच ेअसांख्य लोक कृष्णार्र णकती पे्रम 

करतात हे पाहून नर्ल र्ाटते! माझ्यासारखे नाणस्तकही कृष्णाच्या पे्रमात पडतात! कृष्णाचां व्यणिमत्त्र् खरांच लोभस आहे, लणडर्ाळ आहे, 

हर्ांहर्ांसां र्ाटणारां आहे. पे्रणमक, णमत्र, राजनीतीज्ञ, सर्ाणप्रय सखा अशी आणण इतर अनेक बलस्थानां त्याच्या व्यणिमत्र्ात आहेत. मानर्ी 

जीर्नात आदशा णकां र्ा हव्याहव्याशा र्ाटणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा मूता आणर्ष्कार कृष्णामध्ये आढळतो – मग हे आदशा बणुिजीर्ींच ेअसोत णकां र्ा 

साध्याभोळ्या लोकाांचे असोत. जगातील सर्ा व्याधींर्र कृष्ण हा उत्तम उपाय आहे. 

 
मी स्र्तः नाणस्तक (“ईश्वर” या शब्दाच्या पारांपाररक पररभाषेत) असल्याने, मी कृष्णाला एक व्यिी मानतो – मग ती काल्पणनक असेल नाहीतर 

ऐणतहाणसक सत्य. कृष्ण माझा आदशा आहे, माझी पे्ररणा आहे, माझ ेश्रिास्थान आहे. 

 
कृष्णाचे मूळ कुठे आहे, तो कुठून आला हे प्रश्न त्याच्या जीर्नाइतकेच रहस्यमय आहेत. तो व्यासाांच्या प्रणतभेतून जन्मला की त्याही पूर्ी 

परुाणातल्या कथाांत प्रथम प्रकट झाला यार्र तज्ञाांमध्ये मतभेद आहेत. तो एक र्ास्तर्, ऐणतहाणसक व्यिी होता की पूणातः काल्पणनक 

याबद्दलही मतैक्य नाही. पण या सर्ा मतभेदाांची णकां र्ा र्ादाांची मला फारशी पर्ाा नाही. कृष्ण ऐणतहाणसक व्यिी नसलेलाच मी अणधक पसांत 

करेन. कारण प्रत्येक माणसात काही दोष, काही तडे असतातच तसे कृष्णाच्याही व्यिीमत्र्ात असण्याची शक्यता णनमााण होईल. 

 
साहणजकच, कृष्ण खरांच होऊन गेला की नाही या र्ादात मी पडत नाही. माझ े काम सोपे करण्यासाठी माझ्या कल्पनाणर्श्वातला, मला 

भार्लेला कृष्ण हाच खरा कृष्ण असे मी मानतो. सदैुर्ाने, मला फार कल्पनारांजन करार्े लागत नाही. व्यासाांनी कृष्णाच्या रूपात एक  अदु्भत 

आणण अणतशय मनमोहक व्यणिरखेा णनमााण करण्याचे उत्कृष्ट काया केले आहे. व्यासाांनी केलेल्या कृष्णाच्या णचत्रणाशी णजथे मी सहमत आहे 

णतथे काहीच प्रश्न उद्भर्त नाही. णजथे मला ते णचत्रण कमकुर्त णकां र्ा अणप्रय र्ाटते (अथाात पूणापणे माझ्या मते), णतथे मी त्याकडे दलुाक्ष 

करण्याचा णनणाय घेतो, म्हणजेच ते माझ्या कृष्णाच्या प्रणतमेतून काढून टाकतो. इतके माझे समीकरण साधे-सोपे आहे. 

 
व्यासाांनी कृष्णाभोर्ती गुांफलेली प्रत्येक कथा मला आर्डते. या कथा मनोरांजक, पे्ररणादायी आणण ज्ञानर्धाकही र्ाटतात. पण मला सर्ाात 

जास्त रस आहे एक व्यिी म्हणून असलेल्या कृष्णाच्या गणु आणण स्र्भार्णर्शेषात. त्याने केलेल्या चमत्काराांमध्ये णकां र्ा त्याला बहाल 

केलेल्या अलौणकक दजाात, देर्त्र्ात नाही. 

 

कृष्णाचे गूढ  

 

लोक कृष्णाच े र्णान करण्यासाठी सर्ा प्रकारच्या रूपकाांचा र्ापर करतात. काहींना तो णनळ्या आकाशासारखा र्ाटतो – अनांत आणण 

सर्ाव्यापी. काहींसाठी तो अदु्भत सांगीतकार आहे ज्याच्या सांगीतामळेु या जगात चैतन्य णनमााण होते. काहींसाठी तो णनमाळ झरा आहे कधीही न 

सांपणाऱ्या आनांदाचा. 

 
कृष्णाचे व्यणिमत्त्र् सामान्य माणसाांच्या चौकटीत बसर्णे कठीण आहे. त्याचे काही गणुणर्शेष, मला भार्लेले पैलू माांडण्याचा हा माझा नम्र 

प्रयत्न आहे. 

 



कृष्ण सर्वप्रकारे मुक्त होता  
 

कृष्णाच्या आधीचा णर्ष्णूचा अर्तार राम हा णनबंध पाळणारा, मयाादाांमध्ये र्ागणारा होता. रामाने कायद्याच ेपालन अगदी शब्दशः केले. त्याने 

सर्ाच नीतीणनयमाांशी स्र्तःला जखडून घेतले. त्याने त्याचा धमा अगदी सर्ा बाराकाव्याणनशी पाळला. जणू सर्ांना आदशा घालून द्यायलाच 

त्याचा अर्तार झाला होता! एका णर्णक्षप्त नागररकाचा हट्ट पूणा करण्यासाठी त्याने स्र्तःच्या लाडक्या सीतेला जांगलात पाठर्ले, कारण 

राजधमा म्हणून त्याच्याकडून हेच अपेणक्षत होते! 

 
कृष्ण मात्र अणनबंध होता. खऱ्या अथााने आणण सर्ा प्रकारे मिु होता. सांपूणा महाभारतात तो सर्ात्र मिुपणे णफरतो, त्याच्या यकु्त्या आणण डार् 

खेळतो, लोकाांना भेटून त्याांच्या णर्णर्ध समस्या सोडर्तो. त्याला कुणीच णनबंध घालू शकत नाही, अटकार् करू शकत नाही. क्षदु्र 

मानर्णनणमात णनयमाांना तो बाांधील नव्हता. एव्हढेच काय तत्कालीन धमााच्या मयाादा आणण त्यामळेु णनमााण होणारे णर्रोधाभास याांपासून देखील 

तो दूर राणहला. 

 

सर्वत्र सहभागी असूनही तो अलिप्त होता  
 

सर्ा णहांदू देर्ता णकां र्ा णर्ष्णूचे बाकीचे अर्तार याांच्या तुलनेत, कृष्ण सामान्य माणसाांच्या जगात, त्याांच्या व्यर्हाराांमध्ये सर्ाात जास्त सहभागी 

होता. सांपूणा महाभारतात त्याची उपणस्थती, त्याचा र्ार्र सर्ात्र आहे. महाभारतातील प्रत्येक व्यिीच्या जीर्नाला – मग तो शतू्र असो र्ा णमत्र, 

सज्जन असो र्ा दजुान – कृष्णाचा स्पशा आहेच. सामान्य माणसाच्या सर्ा भूणमका त्याने साकारल्या – भाऊ, मलुगा, णर्द्याथी, णमत्र, णप्रयकर, 

णशक्षक, गरुू, समपुदेशक इत्यादी. यातील प्रत्येक भूणमका त्याने पूणातः समरस होऊन, पूणा सहभाग देऊन साकारली. आणण तरीही तो 

आयषु्यभर कोणातही णकां र्ा कोणत्याही णठकाणी फार काळ गुांतून राणहला नाही. प्रत्येक अनभुर् तो पूणातः, अांतबााह्य जगला. सर्ांसाठी त्याच्या 

हृदयाची दार े खलुी होती. त्याची यकु्त्याांची पोतडी तो सर्ांसाठी उघडत राणहला. पण महासागरात णमसळून गेलेल्या पण तरीही आपला 

र्ेगळेपणा जपणाऱ्या तेलाच्या थेंबाप्रमाणे कृष्णाचा गाभा अबाणधत राणहला. भेटलेल्या लोकाांमळेु णकां र्ा आलेल्या अनभुर्ाांमळेु त्याच्यार्र 

णर्परीत पररणाम झाला नाही. सामान्य माणूस णकां र्ा अगदी ऋषीमनुीसिुा सहसा अनभुर्ाांतून णशकतात, ज्ञान सांपादन करतात. पण कृष्ण 

प्रौढार्स्थेत णजतका ज्ञानी होता णततकाच णकशोरर्यातही होता. आपल्या जीर्नप्रर्ासात जो भेटेल आणण रस दाखर्ेल त्याला तो आपले 

मौणलक सल्ले देत गेला. 

 

कृष्णाचे स्त्रियाांबरोबरच ेनाते 

 

णियाांबरोबर कसे र्ागार्े यासाठी कृष्ण हा सर्ा परुूषाांसाठी आदशा आहे. कृष्णाने त्याच्या आयषु्यात आलेल्या सर्ा णियाांना अत्यांत 

आदरपूर्ाक र् पे्रमाने र्ागर्ले, त्याांची काळजी घेतली, त्याांचा मान जपला. प्रत्येकीला णतच्या क्षमतेनसुार आणण कोणतीही अपेक्षा न ठेर्ता 

प्रणतसाद णदला. काही टीकाकाराांनी आरोप केल्याप्रमाणे कृष्ण हा कॅसानोव्हा नव्हता – आयषु्यात कधीच तो "लाईन मारत" णफरला नाही. सर्ा 

णिया त्याच्याकडे उत्स्फूतापणे आल्या आणण त्याने त्याांचे नेहमीच सन्मानाने आणण मैत्रीपूर्ाक स्र्ागत केले. 

 
कृष्णाने प्रत्येक नाते – खरे तर मला कनेक्शन हा शब्द जास्त समपाक र्ाटतो – जगापासून दूर, एका अदृश्य णर्श्वात ठेर्ले र् जपले. णजथे त्या 

िीला सरुणक्षत र्ाटे र् ती णनःशांक मनाने, समरस होऊन, णतच्या इच्छेनसुार त्या कनेक्शनचा आनांद घेऊ शके. त्या णर्श्वात कृष्ण खरोखर 

आणण पूणापणे णतचा अस ेआणण ती त्याची. त्या णर्श्वात सर्ा बांधने – र्ास्तणर्क आणण कणल्पतदेखील – गळून पडत. सांस्कारदोष आणण पूर्ाग्रह 

नाहीसे होत. कृष्णाच्या पे्रमात पडल्यार्र दसुरा मागाच नव्हता! 

 
आणण त्या णर्श्वाच्या बाहेर असताना, दोघाांपैकी कोणीच एकणनष्ठा (loyalty), मालकी (possessiveness) यासारख्या सर्ासामान्य 

सांकल्पनाांना बळी पडत नसत. एकमेकार्र नात्याचा दबार् आणत नसत. स्र्तःचे र्ेगळे णर्श्व मिुपणे जगत असत. 

 



कृष्णाची सखी असणे म्हणजे काय होते? 

 

मी स्र्तः एक सामान्य परुूष असल्याने, कृष्णाची मैत्रीण णकां र्ा सखी असण्यात काय णर्शेष होते (णकां र्ा आहे) हे माणहत असल्याचा दार्ा मी 

करू शकत नाही. पण इतर अनेक लेणखका आणण कर्णयत्रींनी व्यि केलेल्या णर्चाराांचा आधार घऊेन आणण माझी स्र्तःची कल्पनाशिी 

पणाला लार्ून, मी या णर्लक्षण घटनेचे र्णान करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, नव्हे ते धाडस करणार आहे. 

 
कृष्णाशी अस ेणनकटचे नाते असलेल्या िीचे आयषु्य अनोख्या अनभुर्ाांनी समिृ होऊन जाई. णतला कृष्णाचे गणुणर्शेष अणतशय आकषाक, 

सखुदायक आणण हृदयस्पशी र्ाटत. त्याच्या सांगीताची आणण खेळकरपणाची णतला भरुळ पडे. कृष्णाच्या सहर्ासात णतच्या िीत्र्ाचा णतला 

अणभमान र्ाटे, िी असल्याचा आनांद होई. कारण कृष्ण णतच्या िीसलुभ णर्चाराांचा अथर्ा भार्नाांचा नेहमीच आदर करत असे. स्र्तःचा 

परुूषी दृष्टीकोन लार्ून उपमदा करत नसे. अगदी मोकळेपणाने स्र्तःचे अगदी णजव्हाळ्याच ेणर्चार ती त्याच्यापाशी व्यि करू शके. कृष्णाच्या 

मैत्रीतून णतला णतच्या इच्छा-आकाांक्षाांचा, सजानशीलतेचा पूणा उत्साहाने पाठपरुार्ा करण्याची पे्ररणा णमळत असे. आयषु्यातील इतर भूणमका 

सक्षमपणे पार पाडण्यासाठी आर्श्यक असलेला णदलासा र् आधार णमळत असे. 

 

कृष्णाची सखी असणे सहज-सोपे नव्हते. 

 

कृष्ण हा सर्ासाधारण णनयमाांनी बाांधलेला सामान्य माणूस नव्हता. कृष्णाची मैत्रीण व्हायचे असेल तर तुम्हाला कृष्ण हे एक जागतृ स्र्प्नच 

आहे हे समजून घेणे आणण ते स्र्ीकारणे आर्श्यक होते. तुम्ही जागृतार्स्थेत त्याला पाह ूशकत र् अनभुर् ूशकत होता. परांतु त्याला पकडून 

ठेर्ू शकत नव्हता. त्याच्यार्र आणधपत्य गाजर्ायचा प्रयत्न न केल्यास तो तुमचाच होता. तुमची प्रत्येक इच्छा आणण स्र्प्न तो पूणा करी, पण 

तुम्ही त्याच्याकडे हक्काने मागणी केली नाही तरच. कोणत्याही पारांपाररक भूणमकेत तुम्ही कृष्णाला बांणदस्त करू शकत नव्हता. कृष्णाची सखी 

होण्यासाठी तुम्हाला धैयार्ान आणण साहसी असणे आर्श्यक होते. णनःशांक होऊन पांख पसरर्ायच ेआणण कृष्णाच्या भरर्शार्र मिु भरारी 

घ्यायची! 

 
कृष्ण हा प्रत्येक क्षणाचा राजा होता, त्या त्या क्षणातच राहणारा होता. त्याचे सार ेणचत्त त्या क्षणी त्याच्याबरोबर असलेल्या व्यिीकडे असे. 

काळाचा काटा पढेु सरकला की कृष्णही त्याच्याबरोबर पढेु प्रर्ास चालू ठेर्ी. र्ृांदार्न सोडल्यानांतर राधा त्याच्या भूतकाळाचा एक भाग 

बनली; त्यानांतर त्याने णतच्या आयषु्यात ढर्ळाढर्ळ करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्याांचे सुांदर नाते त्याांच्या अांतःकरणात कायमचे होते, 

अबाणधत होते आणण सामान्य लोकाांचे साांसाररक अपेक्षाांचे ओझे त्या नात्यार्र लादले गेले नाही. 

 

कृष्णाचे नार् आता प्रतीकात्मक झािे आहे. 

 

प्रत्येक िी आपल्या कृष्णाच्या शोधात असते. कृष्णासारखेच त्या परुूषाने आपल्याला आदराने, पे्रमाने, सखीसारखे र्ागर्ार् ेअशी णतची 

अपेक्षा असते. आणण प्रत्येक परुूषाला आपल्या िीसाठी कृष्ण होण्याची सांधी असते. कृष्ण खरोखरच परुुषाांसाठी एक उत्तम आदशा आहे – 

पण कृष्णाला असांख्य मैणत्रणी होत्या म्हणून नव्हे!! असा णर्चार करण्याऱ्या परुुषाांना मी अस ेम्हणेन की तुम्ही तुमच्या आयषु्यात आलेल्या एका 

िीला जरी "मला माझा कृष्ण णमळाला" अस ेसमाधान देऊ शकलात तरी ती तुमची मोठी कमाई ठरले. 

 

सध्याच्या िीजागतृीच्या यगुात परुूषजात कोंडीत सापडली आहे अस ेमला र्ाटते. शतकानशुतके चालर्ून घेतलेली परुूषाांची अररेार्ी आणण 

अन्याय खपर्ून घेणे तर दूरच राणहले, आता णिया "नकोच ती ब्याद, त्यापेक्षा मी एकटी राहीन णकां र्ा सोबतीसाठी कुत्रा/माांजर पाळीन" अशा 

भूणमकेप्रत आल्या आहेत. परुूषाांनी कृष्णाचा आदशा समजून घेण्याची र् त्यातून धडे णशकण्याची अणधकच णनकड णनमााण झाली आहे. 

 

 



कृष्णाचे स्वभावस्त्रवशेष आस्त्रण जीवनस्त्रवषयक तत्त्वज्ञान 

 

कृष्णाची नीतीमूल्ये आणण नैणतकतेचे णनयम बऱ्याचदा अनपेणक्षत र्ाटतात आणण सामान्य माणसाला गोंधळात टाकतात. कृष्णाच्या अनोख्या 

नैणतकतेला एक नार् देखील आहे: कृष्णनीती. पारांपाररक नीतीरक्षक या नीतीकडे पाहून बऱ्याचदा नाके मरुडतात: राधेसोबतच्या पे्रमाला ते 

णर्र्ाणहत िीशी असलेला अनैणतक सांबांध म्हणतात. रुणक्मणीने पे्रमपत्र णलणहले म्हणून णतला घेऊन पळ काढल्याबद्दल त्याला भेकड 

म्हणतात. आणण शतू्रांचा नाश करण्यासाठी त्याांची फसर्णूक केली आणण तशी करण्यास इतराांनाही प्रोत्साहन णदले म्हणून त्याला कपटी 

म्हणतात. 

 
पण तुम्ही कृष्णाला सर्ा बाजूांनी समजून घेण्याचा प्रयत्न केलात, त्याच े अांतरांग आणण त्याच्या र्ैयणिक तत्त्र्ज्ञानाची मूलभूत तत्त्र्े समजू 

शकलात तरच कदाणचत तुम्ही कृष्णनीतीचे गूढ समजू शकता, णतचे सामर्थया जाणू शकता. मला कृष्णनीती समजली आहे असे म्हणणे 

अथाातच धाष्टटायाच ेहोईल. पण तरीही णतचे काही कां गोरे समजून घेण्याचा हा माझा प्रामाणणक प्रयत्न. 

 
कृष्णाने आपले जीर्न इतराांना पे्ररणा देण्यात, त्याांना समथा, सक्षम बनर्ण्यात, शक्य णतथे णशष्टाई करून र्ाद णमटर्ण्यात, राजाांच े

राज्याणभषेक करण्यात कारणी लार्ले. तो लहान-लहान यकु्त्या खेळला आणण मोठे, गुांतागुांतीचे खेळही खेळला. परांतु त्याने स्र्तःच्या 

र्ैयणिक फायद्यासाठी काहीही केले नाही. त्याला अनेक राज्याांर्र राज्य करण्याची सांधी चालून आली, पण त्याने नेहमीच एखाद्या सक्षम 

व्यिीला अणधकारी बनर्ले आणण आपण स्र्तः राज्याच्या मोहापासून दूर राणहला. कृष्णाचे जीर्न म्हणजे एका पाठोपाठ केलेल्या साहसाांची, 

धाडशी उपकथाांची माणलका होती. पण तो जरूरीपेक्षा जास्त र्ेळ एका णठकाणी राणहला नाही. त्याच्यासाठी णर्श्राांतीची जागा – दोन 

उपकथाांच्या मधल्या अल्प काळातली – एकच होती. त्याच्या पे्रयसीचा पे्रमळ सहर्ास. णजथे तो राजेरजर्ाडटयाांच्या कारस्थानाांबद्दल णकां र्ा 

सामान्य माणसाांच्या असांख्य साांसाररक समस्याांबद्दल णचांता न करता खरोखर णर्श्राांती आणण शाांतीचा लाभ घेऊ शके. 

 
कृष्णाने जेव्हा जेव्हा आपली मदत देऊ केली तेव्हा तेव्हा ती बहुतेक र्ेळा सल्लामसलत णकां र्ा "सचुर्ेन यिुीच्या गोष्टी चार" अशा रूपात 

असे; णहांसक, णर्ध्र्ांसक शिीच्या रूपात नाही. महाभारत यिुाच्या काळात जेव्हा अजुान आणण दयुोधन दोघेही कृष्णाकडे यिुप्रयत्नात 

मदतीसाठी आले तेव्हा कृष्णाने त्याांना एका बाजूला त्याचे सांपूणा सशि सैन्य आणण दसुऱ्या बाजूला स्र्तः कृष्ण – पण पूणापणे णनःशि – 

असे पयााय णदले. शिहीन कृष्णाची मागणी करण्याइतका अजुान अथाातच शहाणा होता. 

 
कृष्ण दयाळू आणण उदार अांतःकरणाचा होता परांतु बार्ळट अथर्ा अणर्र्ेकी नव्हता. त्याने कोणार्रही आपले पे्रम, चाांगलुपणा णकां र्ा मदत 

लादली नाही. तसेच कोणालाही आपला गैरफायदा घेऊ णदला नाही. एखाद्या X-ray यांत्राप्रमाणे त्याने प्रत्येकाचे अांतरांग समजून घेतले आणण 

प्रत्येक व्यिीशी त्याच्या क्षमतेनसुार आणण गुणर्त्तेनसुार सांर्ाद साधला. कृष्णाला बऱ्यार्ाईटाची अचूक समज होती. अगदी थोर णकां र्ा र्याने 

ज्येष्ठ लोकाांमधेही दोष असतात याची त्याला जाणीर् होती. कोणामध्ये सधुारणा होण्याची शक्यता र् क्षमता आहे याचा त्याला सहज अांदाज 

होता. महाभारतातील असांख्य पाते्र र् कृष्ण याांच्यातील परस्परसांर्ादाच्या र् सांबांधाच्या कथा केर्ळ णर्स्मयकारक आहेत. त्यातली प्रत्येक 

कथा कृष्णाच्या सांर्ादकौशल्याचा परुार्ा तर देतेच, णशर्ाय मानर्ी स्र्भार् आणण पररणस्थती याांच ेत्याला णकती अचूक ज्ञान होते हेही दाखर्नू 

देते. 

 

कृष्ण एक मतु्सद्दी राजनीतीज्ञ 

 

महाभारतातील कृष्णाचे राजकीय कारनामे र्ाचताना तो अणतशय धोरणी र् डार्पेचामध्ये कुशल होता अस ेणदसते. साक्षात णर्ष्णूचा अर्तार 

असल्याने तो “सर्ाशणिमान” असतो र् त्याला पाणहजे ते करू शकतो, असे असले तरी खदु्द व्यासाांनी कृष्णाच्या अलौणकक दैर्ी शिींचा 

उपयोग खूपच थोडटया प्रमाणात केला आहे. उलट एक मत्या मानर् या नात्याने केर्ळ त्याच्या बिुीचाच र्ापर सर्ात्र करताना दाखर्ले आहे. 

 



जरासांधाची कथा याचे उत्तम उदाहरण आहे. जेव्हा जरासांधाचा पाडार् करण्याची चचाा होते तेव्हा कृष्ण यणुधणष्ठराला समोरासमोर सांघषा 

टाळण्याचा सल्ला देतो. त्याच्या म्हणण्यानसुार “जरासांधाच ेसैन्य इतके शणिशाली आहे, की त्याला सरळ यिुात पराभूत करणे अशक्य 

आहे.” त्याऐर्जी "मोजक्याच लोकाांनी जरासांधाच्या राजर्ाडटयात मागच्या दाराने प्रर्ेश करार्ा आणण त्याला एकास-एक द्वांद्वयिुाच ेआव्हान 

द्यार्े,” अशी कृष्ण णशफारस करतो. कृष्ण त्या मोजक्या लोकाांत स्र्तःलाही सामील करतो. मग तो यणुधणष्ठराला असेही साांगतो, “जरासांधाचा 

र्ध केल्यार्र जर त्याच्या सैणनकाांनी आम्हाला हल्ला करून ठार मारले, तरी हरकत नाही. कारण एका शणिशाली शतू्रचा आणण नराधमाचा 

नाश झाला असेल आणण त्यासाठी ती णकां मत कमीच आहे.” प्रत्यक्षात सदैुर्ाने असे काही न होता कृष्ण, भीम आणण अजुान जरासांधाचा र्ध 

करून सरुणक्षत परततात. 

 
मला बऱ्याचदा असे र्ाटून जाते की जरासांधाची ही कहाणी कदाणचत णशर्ाजीमहाराजाांसाठी पे्ररणादायक ठरली असेल काय?! 

णशर्ाजीमहाराजाांनी असाच शाइस्तेखानाच्या प्रचांड सैन्याबरोबर समोरासमोर सांघषा टाळला र् काही णनर्डक कमाांडोंसह खानाच्या महालात 

मध्यरात्री प्रर्ेश करून शाइस्ताखानार्रच हल्ला केला. 

 

समारोपाचे शब्द 

 

कृष्णाच्या व्यणित्र्ाची पररमाणे अनांत आहेत. त्याची जनमानसार्रील जादू अलोट आहे. असांख्य कलार्ांताांनी, लेखकाांनी, कर्ींनी आणण 

तत्त्र्ज्ञाांनी त्याांच ेकलाकसब पणास लार्ून कृष्णाची व्यणिरखेा णचतारण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणण तरीही तो अथाांग, गूढ, आकलनाच्या 

पलीकडे आहे. कृष्णाला शब्दाांत जमेल तसे रेखाटण्याचा हा माझा नम्र प्रयत्न आहे. मला कृष्णाच ेव्यणिमत्र् इतके आकषाक आणण मनमोहक 

का र्ाटते हे स्र्तःसाठी समजून घणे्याची ही धडपड आहे. 
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